
Első társasom – Megjött a posta! 
H. 300964 

 
Kooperatív szín- és tárgykereső játék 1-4 postás részére 2 éves kortól. 
Játékidő: kb. 5 perc 
A játék tartalma: 1 postásautó, 1 Postás Patrik, 1 ház (2 részből), 12 csomagkártya 
 
Kedves Szülők, 
Köszönjünk, hogy a My Very First Games sorozat játékát választotta. Ön jól választott, ez a játék számos 
lehetőséget kínál gyermekének a játékos fejlesztésre. A játékszabály számos tippet és javaslatot tartalmaz a 
játéktartozékok megismeréséhez és azokkal való játékhoz. A játékos feladatok különböző készségeket 
fejlesztenek, mint finom motorikus készségek, koncentráció és nyelvi készségek. De a legfontosabb, hogy jól 
szórakozzanak! A többi már magától jön. Reméljük, hogy sok csodás pillanatot élnek meg a játék során! 
 
Az első játék előtt óvatosan nyomják ki a kártyákat a kartonból!  
Fontos: A karton megmaradt darabjait azonnal dobják ki, mert a kisgyermekek lenyelhetik azokat és 
fulladásveszélyt okozhat. 
 
Előkészületek: 
Állítsák össze a házat és tegyék középre. Ügyeljenek arra, hogy a négy szoba mindegyike különböző színű 
legyen: a zöld szobában Tehén Terka, a kék szobában Kutya Kázmér, a sárga szoba Egér Erik és a vörös 
szobában Nyúl Nóra lakik. 
 
A részletek felfedezése kreatív játékkal 
Mielőtt az első játékot játszanák, szánjon időt arra, hogy felfedezzék gyermekével a játék tartozékokat. 
Játszanak együtt! Fedezzék fel és beszéljék meg mi látható az állatok szobáiban és a csomagkártyákon.  
Kérdezze gyermekét: Melyik szobában lakik Tehén Terka? Kutya Kázmér? Egér Erik? vagy Nyúl Nóra? Mit látsz 
a szobákban még? 
Az első játék előtt beszélgessenek Patrik postásról és az ő feladatairól. Patrik a sárga postásautóval szállítja ki a 
csomagokat a címzetteknek. Válasszon a gyermek egy csomagot a főpostahivatalból (=játékdoboz fedele), 
tegye a postásautóra, majd szállítsa ki az egyik állatnak.  
Idősebb gyermektől megkérdezheti, ugyan miért ezt a csomagok szállította ki az adott szobához? 
Ha a gyerek szeretné, magyarázza meg a döntését, miközben észrevétlenül fejlődik szókincse és nyelvi 
készségei. 
 

1.játék: Bimm-bamm, Postás Patrik van itt! 
Patrik minden nap sok csomagot szállít. Néha nem eléggé alapos és hibázik. Hálás köszönet minden 
gyermeknek, akik segítenek, hogy végül minden csomag a helyes címre érkezzen. 
 
Előkészületek: 
Csúsztassák össze a ház két részét középen, majd helyezzék el a játéktér közepén.  
Tegyék az összes csomagkártyát színes oldalával felfelé fordítva a főpostahivatalba (játékdoboz fedele).  
A postaautóval parkoljanak a postahivatal mellé. 
 
Játsszunk! 
Az óramutató járásával megegyező irányba folyik a játék. Az a gyermek kezd, aki legutóbb kapott levelet. 
Húzzon egy csomagkártyát a főpostahivatalból. 
Kérdezze meg a gyermeket: Hova kell Patriknak kiszállítani ezt a csomagot? Nézd meg a színt. Melyik szoba 
ilyen színű a házban? 
A gyermek tegye a csomagot a postásautó tetejére, majd „vezessen” a megfelelő színű szobához. 

Üdvözölje a lakót, miközben átadja a csomagot a postásautóból. Ezután ellenőrizze, hogy a megfelelő 
címzettnek történt-e a szállítás, ezért fordítsa meg a csomagkártyát. Ha a csomagkártyán lévő tárgy 
megtalálható a szobában, úgy a gyermek a megfelelő csomagot szállította ki. 
 
Kérdezze meg a gyermeket: Megtaláltad a csomag tartalmát abban a szobájában, ahová szállítottad? 
• Igen! Patrik a megfelelő címzettnek szállított. Vezesd vissza a postásautót a főpostahivatalhoz. 
• Nem! Kár. Patrik rossz címre ment. Tedd vissza a csomagot az autóra és keresd tovább a megfelelő címzettet. 
Ezután a következő gyerek jön. 
 
A játék vége: A játék véget ér, ha minden csomag ki lett szállítva a megfelelő címre. 
 

Játékváltozat: Ki rendelte ezt? 
Ehhez a változathoz tegyék a csomagkártyákat a főpostahivatalban (játékdoboz fedele) a színes oldalával lefelé 
fordítva, hogy a tárgyak láthatók legyenek. Ebben a változatban a gyerekek a képeket párosítják össze a 
megfelelő helyekkel. Miután a gyermek kiszállította a csomagot az adott címre, fordítsa meg a csomagkártyát 
és ellenőrizze, hogy a színek megfelelnek-e. 
 

Játékváltozat: Káosz a főpostahivatalban 
Ebben a szórakoztató változatban az összes csomagkártyát tegyék a játékdobozba, majd alaposan 
keverjék össze. Ehhez zárják be a dobozt és rázzák fel. Most már totál káosz van a főpostahivatalban és a 
gyerekeknek először a csomagkártyákat szín vagy tárgy szerint vissza kell rendezniük. 
A gyerekek itt is mindig ellenőrizzék döntéseiket a csomagkártyák átfordításával. 
 
 

2.játék: Küldj egy ajándékot! 
Az állatok csodálatos ajándékokkal lepik meg egymást.  
Természetesen szükségük van Patrikra, hogy kiszállítsa a csomagokat. Tyűha! Ez sok munka! Ki akar segíteni? 
 
Előkészületek: 
A fent leírtak szerint állítsák fel a házat a játéktér közepén. Helyezzenek három csomagkártyát a tárgy 
oldalukkal felfelé minden szobában. Győződjenek meg róla, hogy a tárgyak nem az adott szobákhoz tartoznak, 
így Patriknak el kell szállítania azokat. Parkoljanak le a postásautóval a ház mellé. 
 
Játsszunk! 
Az óramutató járásával megegyező irányba folyik a játék. Az a gyermek kezd, aki legutóbb kapott ajándékot. 
Menjen Patrikkal az egyik szobához, melyet ő választ. 
 
Kérdezze meg a gyermeket: Melyik csomag nem ehhez a szobához tartozik? Kinek szállítsa ki Patrik azt? Nézd 
meg a tárgyat és vidd a megfelelő szobához. 
 
A gyermek tegye a csomagot a postásautó tetejére, majd „vezessen” a megfelelő színű szobához. 
Üdvözölje a lakót, miközben átadja a csomagot a postásautóból. Ezután ellenőrizze, hogy a megfelelő 
címzettnek történt-e a szállítás, ezért fordítsa meg a csomagkártyát és nézze meg a színt. 
 
A gyermek kérdezze meg: A csomag színe megegyezik-e a szobáéval? 
Ha nem, hagyja, hogy a gyerek addig keressen, amíg meg nem találja a megfelelő szobát, felpakolja a 
postásautót és kiszállítja a csomagot. Ha a szín megegyezik, úgy a következő gyerek jön. 
 
A játék vége: A játék véget ér, ha minden csomag ki lett szállítva a megfelelő címre. 

 
Forgalmazza: DIONÉ Kft. Kreatív játékok kicsiknek és nagyoknak  

www.dione.hu, www.haba.hu 


